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Шановний пане Назарію! 

 

Державне агентство з питань електронного урядування України 

(далі — Агентство) опрацювало Ваш запит на отримання публічної інформації 

щодо державних електронних інформаційних ресурсів від 29.03.2018 та 

повідомляє. 

У травні 2017 р. за підтримки Міжнародного проекту технічної допомоги 

«Прозорість та підзвітність у сфері державного управління та послуг», що 

фінансується спільно з USAID та UKAID, Агентство провело дослідження стану 

та перспектив розвитку державних електронних інформаційних ресурсів. 

Основною метою дослідження постала необхідність привернути увагу 

відповідних державних органів – розпорядників (держателів) реєстрів та 

експертів до поточної ситуації з доступом до інформації, що зберігається в 

зазначених державних електронних реєстрів. Основна увага була зосереджена на 

питаннях обміну даними між державними органами, що зменшує ефективність 

прийняття управлінських рішень та якість державних послуг, що надаються 

населенню та бізнесу. Група експертів також звернула увагу на виявлення 

повного переліку перешкод на шляху до реального вдосконалення сумісності 

державних ресурсів. Для поліпшення ситуації було розроблено низку 

конкретних рекомендацій з метою сприяння вдосконаленню державної політики 

щодо ефективного управління державними електронними інформаційними 

ресурсами та розвитку їх сумісності в короткостроковій перспективі. 

На сьогодні в Україні налічується понад 135 реєстрів і баз (банків) даних, 

які належать більше ніж 40 органам державної влади. Водночас неможливо 

визначити фактичну їх кількість через відсутність інтегрованого ресурсу, що 

містить інформацію про всі державні реєстри, а також відсутність юридичного 

визначення «державного» та «національного» реєстру, та «реєстру» як такого. 

Варто зазначити, що роль Агентства в процесі координації розвитку та 

взаємодії державних реєстрів і баз (банків) даних зростає з кожним роком. 

Зокрема, у 2017 році Агентство ініціювало та запровадило комплекс важливих 

пілотів для коригування електронної взаємодії пріоритетних державних реєстрів. 

Також розпочато роботу над запровадженням інформаційної системи, 
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спрямованої на складання та оновлення даних державних реєстрів, а також 

підвищення ефективності їх управління, розвитку та взаємодії. 

Відповідно до Положення про Державне агентство з питань електронного 

урядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 р. № 492, Агентство забезпечує створення та належне функціонування 

національних електронних інформаційних ресурсів, основними з яких є: 

Система електронної взаємодії органів виконавчої влади; 

Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів; 

Єдиний державний веб-портал відкритих даних; 

Інтегрована система електронної ідентифікації; 

Єдиний веб-портал електронного урядування. 
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